
    

 

  

 

  

  

 

  

 Beste ouder(s), verzorger(s) en geïnteresseerden,  

  

Tijdens het schrijven van dit voorstukje is het toevallig de langste dag van dit jaar. 

Deze dag in het zonnige Maasdijk duurt maar liefst 16 uur, 48 minuten en 19 

seconden! Alle bewoners doen vandaag hun eigen ding. Door een hoop gekreun en 

gesteun hoor ik dat Rick in de ruimte naast mij, Ons Gym, aan het sporten is. Amin is 

helaas door corona geveild maar vermaakt zich, zo te horen, prima. Ik kan de liedjes 

vrolijk meezingen een verdieping lager. Lisanne en Rowan zijn aan het knutselen aan 

de activiteitentafel en William is druk bezig op de laptop. De andere bewoners 

kunnen we later in de middag verwachten want zij zijn nog aan het werk. De laatste 

tijd valt het mij steeds meer op dat iedere bewoner steeds meer zijn eigen ding doet. 

Na zo’n 2,5 jaar is het ‘nieuwe’ van hier wonen er wel vanaf. Dit zie je ook terug in de 

avonden, aan het begin was zo’n beetje iedereen in het huisrestaurant te vinden, nu 

neemt het animo daar voor af. Je ziet dat bewoners steeds meer activiteiten met 

elkaar organiseren met of zonder hulp van de begeleiding, zoals een bootcamples 

welke gegeven wordt door Marijke, een boksles door Rick of de spelletjesavond 

welke om de week op donderdag georganiseerd wordt door een aantal mannen. Ook 

zie je steeds meer clubjes ontstaan die met elkaar optrekken om bijvoorbeeld 

gezamenlijk te koken, te wandelen, een café te bezoeken of uiteten te gaan. Voor de 

begeleiding was dit eerst wel even lastig, organiseren we iets leuks komen er zo 

weinig bewoners. Maar het is eigenlijk heel mooi om te zien hoe ook dit groeit!  

Iedereen woont hier tenslotte zo zelfstandig mogelijk en hoe mooi om te zien dat 

iedereen hier steeds meer een eigen weg in vindt.  

 

Voor jullie allemaal, een mooie zonnige zomer toegewenst.  

 

Liefs 

 

 



1 April grap? Of toch niet….. 
 

Sneeuw?!?! Zagen we dat nou goed toen we wakker werden op 1 april? En of dat we het goed zagen! 

Daken, straten en auto’s helemaal wit. We geloofden onze ogen niet, nu nog?! Voor sommige kon hun 

geluk niet op en hebben gauw hun muts op gedaan, trui aan en zijn naar buiten gesneld: tijd voor…. 

sneeuwballen gevecht! 

 

 

 

 

  

  



Spelletjesavond 

Op vrijdagavond 9 april is er een spelletjesavond georganiseerd. Collega Ada had zich onwijs 

uitgesloofd in het bedenken en voorbereiden van een aantal leuke spellen. Er werden twee groepen 

gemaakt die tegen elkaar gingen strijden om de winst. Het eerste spel speelden ze tegen elkaar en ze 

moesten daarbij alleen of samen een bepaalde afstand overbruggen door steeds op een matje te 

springen. Daarbij was het belangrijk dat ze de grond niet mochten raken (zie foto’s 1 en 2). Het tweede 

en derde spel werden tegelijkertijd gedaan. Bij één spel moesten de deelnemers aan 20 verschillende 

voorwerpen voelen terwijl zij een blinddoek ophadden (spannend!). Vervolgens moesten zij met elkaar 

als team raden wat ze allemaal hadden gevoeld (zie foto’s 3 t/m 7). Het andere spel vergde logisch 

denkwerk. De deelnemers moesten allemaal van de ene krat naar de andere lopen over twee planken. 

“Maar hoe leg je die planken neer?”, dat was het raadsel wat ze met elkaar moesten achterhalen. Het 

is beide teams gelukt om dit te doen, mega knap (zie foto’s 8 en 9)! Vervolgens was het even tijd voor 

een pauze met een hapje en een drankje. Daarna speelden we het laatste spel, ook wel bekend als 

jongens tegen de meisjes, alleen dan net anders. Ada las een raadsel voor en dan moest het team zo 

snel mogelijk raden wat het antwoord was en vervolgens dit woord vormen. Iedereen had namelijk 

een letter kregen en zo konden we met elkaar alle woorden vormen. Beide teams hadden dit mega 

goed gedaan! Het was een zeer geslaagde avond, met de credits naar Ada voor het organiseren! 

  

Foto’s 1 en 2  

Foto’s 3, 4, 5, 6 en 7  



  

Foto’s 8 en 9 

Foto’s 10 en 11 



Bootcamp door Marijke 
 

Marijke had voor het eerst een Paas bootcamp georganiseerd voor de bewoners. Hieronder vertelt ze 

wat ze heeft gedaan en hoe ze het vond om het te doen: 

 

‘Ik vond het super leuk om te doen en we waren met z’n vieren. Als we met een les beginnen dan 

warmen we eerst ons lichaam op voordat we met de echte work-out gaan beginnen. We hadden een 

boekje waar alle opdrachten in stonden en we hadden nog een blaadje in de vorm van een paasei en 

daar stonden ook nog opdrachten in. Amin had 100 push-ups gekozen, Rick had 120 squat jumps, 

Jorik had 12 keer trap op en af gedaan en ik had ook 12 keer trap op trap af gedaan. We hadden flink 

ons best gedaan in de ochtend. De deelnemers die mee deden konden een prijs winnen met de 

bootcamp ze kregen na afloop een zakje paaseitjes.  

In de toekomst wil ik dit meer gaan doen voor de bewoners. 

Dit was mijn verhaal over mijn sportlesje’. 

 

Lieve sportgroeten van Marijke 

 

  

 



  



Paasdagen 
 

Na het sportlesje van Marijke, hebben de bewoners op eerste paasdag heerlijk gesmuld van een 

paasontbijtje. Er waren onder andere lekkere broodjes, croissantjes, matsessen, gekookte eitjes en 

natuurlijk niet te vergeten paasbroden. Een goed begin van het lange paasweekend!  

 



 

 

Tweede paasdag is de paashaas langs geweest. Door het hele gebouw lagen ongeveer 200 chocolade 

eitjes verstopt. Sommige waren snel te vinden en andere waren wat beter verstopt. Na een heerlijke 

uitgebreide zonnige lunch zijn drie bewoners gaan zoeken. We hebben met elkaar hard gelachen om 

de eitjes die zo duidelijk in het zicht lagen dat je ze eigenlijk over het hoofd zag. De volgende dag kon 

ook Jade nog even meegenieten, want die vond rondom haar kantoor nog een aantal eitjes. Het was 

weer een geslaagd Paasfeest bij Ons Buitenhuis! 

Zoek de paaseitjes…  

 

 

 

 

  



Lang leve de koning! 

De koning was jarig, dus reden voor een feestje in Maasdijk! En dat was er zeker. Op het 

spektakelplein waren verschillende activiteiten georganiseerd door het Oranjecomité, 

waaronder spelletjesochtend. Marisa, Lisanne, William en Rick hebben hierbij geholpen. Ze 

hadden allemaal een eigen spel waarbij ze kinderen konden begeleiden. Dit ging super goed! 

Heleen, Caroline en Julia hielden een oogje in het zeil en hebben zelf af en toe ook bij een spel 

geholpen. De andere bewoners hadden of hun eigen plannen of gingen ook nog even langs. 

Natuurlijk is er ook genoten van een heerlijke tompouce of moorkop, smullennnnn! In de 

avond zijn er ook nog een aantal bewoners meegegaan met Lennart naar het plein van ’s 

Gravenzande, dat was ook nog even gezellig. Al met al een geslaagde verjaardag van onze 

koning!  

 



  

  



Full House Party 
 
Zoals jullie weten zijn we in januari 2020 gestart met 6 bewoners en hadden we nog 14 lege 

appartementen in het grote pand. Vanaf de start begon de zoektocht naar de andere bewoners. Zo af 

en toe kwam er iemand mee eten of een maand logeren. Sommige bleven bij Ons Buitenhuis wonen, 

andere zochten toch verder naar een andere woonplek. Langzamerhand raakte de lege 

appartementen bewoond. Nu na 2 jaar en een paar maanden hebben we eindelijk onze bewoner 

nummer 20 gevonden, Sven, we zijn compleet! Dat was natuurlijk een feestje waard! Ook 

hierbij dank naar de ouders en verzorgers welke hebben meegeholpen om de 

bewonersgroep compleet te maken! Dit hebben we donderdagavond 5 mei met elkaar 

mogen vieren. We zijn enorm trots op de mooie groep bewoners die we nu hebben. 

Daarop hebben we dan ook met veel plezier geproost. Wat leuk dat bijna iedereen die 

betrokken is bij Ons Buiterhuis er was. Bedankt allemaal voor jullie komst! 

                                 

 

 

  



Klinkt als muziek in je oren  

15 mei hadden wij een muzikale middag op Ons Buitenhuis. Het Maasdijks Koor IMellom kwam bij ons 

in huis optreden! Zij hebben 2x één uur voor ons opgetreden. Het koor zong bekende en minder 

bekende liedjes, nummers zoals Waterloo, I Will follow him, Circle of life, en Mag ik dan bij 

jou? kwamen voorbij. 

Carla, ook uit het koor, verkocht tijdens de muziekmiddag zelfgemaakte producten van spijkerstof uit 

haar naaiatelier Spijkerstof. Ze had bijvoorbeeld baby slabben, hippe tassen, portemonnees en dat 

allemaal gemaakt van spijkerstof. De opbrengst heeft Carla geschonken aan Ons Buitenhuis voor uitjes. 

Hier zijn wij Naaiatelier Spijkerstof erg dankbaar voor. 

Onze Rick was de spreker op de muziekmiddag, hij heeft het koor aangekondigd. Rick deed dit zo goed 

dat hij ook maar gelijk het bedankwoord gedaan heeft toen zij klaar waren.  

Het was een geslaagde muziekmiddag voor iedereen met een bakkie koffie of thee en nadat de band 

was afgelopen waren er nog lekkere hapjes en drankjes. 

Al met al een gezellige middag, dank je wel koor I Mellom!!!! 

 

 

 

  



Plantjes poten 

Hoi, ik ben Marijke! 

Ik werd gevraagd om plantjes te poten boven en toen ben ik dat gaan doen op het balkon en 

het is toch mooi geworden!! Toen ik er eenmaal mee bezig was, was ik niet meer te stoppen 

en heb ik al mijn creativiteit erin gestopt. Ik zelf ben heel trots op wat ik gemaakt heb! Ik hou 

ervan om plantjes te poten en dit is dan ook mijn hobby. Als ik er mee bezig ben word ik er 

rustig van. Als je een keertje tijd hebt en je vindt het leuk, ga gerust een kijkje nemen op het 

balkon hoe mooi het is geworden. 

Vriendelijke groetjes, 

Marijke 

 

 

 

 

  



  



Haakclub 

Op maandag avond komt bij Stichting Ons Buitenhuis standaard de haakclub. Dit zijn een groep 

gezellige vrouwen uit Maasdijk die met zijn alle gaan haken en bijkletsen onder het genot van een 

bakje koffie en koek. Hierbij hebben de bewoners de keus om hieraan mee te doen! Vitoria en Marijke 

doen hier dan ook graag aan mee en maken altijd hele leuke dingen met soms wat hulp van de vrouwen 

uit de club! Dit is voor hun een super leuke bezigheid en wij vinden het leuk om de ruimte aan hen te 

kunnen aanbieden!  

  



Bedankjes 

Oranjecomité 
We hadden een overheerlijke taart gekregen van de mannen van het oranjecomité omdat een aantal 

bewoners hadden geholpen bij de spelletjes op koningsdag. Nick van der Knaap kwam de taart 

overhandigen. We hebben met z’n alle ervan gesmuld! Dankjewel!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sponsorgeld Lions Club 
Sinds het begin ziet ons huis er tiptop uit maar dat was natuurlijk niet mogelijk zonder 

sponsoren! Deze mannen van de Lions Club uit Maasland hebben al een hele tijd geleden een 

mooi bedrag van €2.000,- aan Ons Buitenhuis geschonken zodat wij de woonkamer op de 

tweede verdieping konden inrichten! Pas kort geleden kon deze check in het echt overhandigd 

worden. Daarbij hebben Marisa en Rick voor de mannen een rondleiding verzorgd. Super 

bedank Lions Club namens ons allemaal, wij zijn er erg blij mee!  



Afscheid nemen bestaat niet… Tot ziens Elly! 

Helaas gaat onze Elly ons verlaten, ze gaat met een welverdiend pensioen! Wij wensen haar een 
heerlijke tijd toe met haar man, kinderen en kleinkinderen en dat ze natuurlijk mag genieten van alle 
vrije tijd! Of Elly in het Westland blijft wonen is de vraag, het Zeeuwse land is toch ook wel erg 
aantrekkelijk. We gaan deze Kanjer missen! 
 
 
Hieronder een laatste berichtje van Elly in onze nieuwsbrief:   
 

Hallo allemaal, 
 

Ehm... zult u denken, alweer Elly?! 
Ze was toch pas (sep. 2021) in de nieuwsbrief bij de rubriek “even voorstellen” van het eerste uur. Dat 

klopt, dit berichtje is dan ook voor de rubriek pensionado’s van het eerste uur. 
 

Want ja, het is over… 

 
Na twee en een half jaar op Ons Buitenhuis te hebben gewerkt, zit het erop en ga ik met pensioen. 

Mooi vond ik het om te zien hoe de bewoners groeiden van logee naar hun eigen “stekkie”. 
Ik heb dan ook veel van jullie geleerd en kijk met plezier terug op de afgelopen 2,5 jaar. Het gaat jullie 

goed allemaal en ik kom vast nog wel eens een “bakkie” doen. 
 
 

Hartelijke groet, 
Elly  


